


t Zoals zij leefde 
is zij heengegaan. 
Eenvoudig en tevreden. 

In dierbare herinnering aan 

ANTONIA HENDRIKA KEMNA 
weduwe van Johannes Gerardus Schothuis 

Zij werd geboren te Albergen op 28 november 1912. Na een 
welbesteed leven overleed zij , gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, op 4 januari 2000 in het verpleeghuis Het 
Meulenbelt te Almelo. Tijdens de plechtige uitvaart op 8 
januari in de parochiekerk van "Maria Onbevlekt Ontvangen" 
te Zenderen, hebben wij afscheid van haar genomen en 
daarna haar lichaam te rusten gelegd op het parochiekerkhof. 

Moeder was een eenvoudige en oprechte vrouw, die in haar 
leven harmonie en vrede probeerde na te streven. Ze werd 
geboren op het erve Schopman te Albergen, waar ze 
opgroeide in een gezin van tien kinderen. Na de lagere school 
was ze werkzaam op een confectie-atelier, waar ze zich 
ontwikkelde tot een kundige vakvrouw. In 1946 trouwde zij 
met Johan Schothuis en vestigden zij zich op de ouderlijke 
boerderij van vader aan de Broekzijde te Albergen. Naast de 
zorg voor haar eigen gezin, droeg zij ook de zorg voor tante 
Hanna en opa. Samen met vader mocht zij het leven 
schenken aan vier kinderen. Moeder schrok er niet voor terug 
om alle werkzaamheden op de boerderij en het erf aan te 
pakken. Ze hield ervan dat het erf en de tuin er keurig netjes 
bijlagen. De bloemen en de tuin waren bij haar in goede 

handen. 's Winters kweekte ze in een speciale kamer de 
stekjes voor het volgende jaar. Op de vrije momenten mocht 
ze graag handwerken. Zo borduurde ze schellekoorden en 
merklappen, en kwamen er vele gehaakte kleedjes uit haar 
creatieve handen . 
. Moeder was een gastvrije vrouw, die genoot wanneer er 
bezoek kwam. Zo genoot ze van de zondagen waarop de 
kinderen en de kleinkinderen, die een bijzondere plaats 
hadden in haar hart, bij haar thuiskwamen. Vol belangstelling 
volgde zij hun doen en laten. 
Na het overlijden van vader werden zowel haar lichamelijke 
als haar geestelijke krachten minder. Ze voelde dat haar 
levensopdracht was vervuld. In deze periode werd zij goed 
opgevangen door Gerard en Anny, die naast haar woonden. 
Vijf maanden geleden moesten wij de zorg voor haar 
overdragen aan het verpleeghuis Het Meulenbelt te Almelo. 
Na een goede en liefdevolle verzorging, overleed zij op 4 
januari 2000. 

Rustig en vredig is zij ingeslapen, in het volle vertrouwen dat 
zij nu voor altijd, verenigd met vader, gelukkig zal zijn bij God. 

Moeder bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en 
hebt betekend. Je zal voor altijd blijven voortleven in ons hart 
en onze herinnering. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden, zeggen wij u oprecht dank. 

Albergen, 8 januari 2000 
Watereggeweg 6, 7665 TG 

Familie Schothuis 


